Edição 08/outubro - 2013

DESFILE CÍVICO
Com o lema do ano “No Rui, a gente acolhe, cuida e faz crescer” aliado ao
tema criado para o desfile “Desde 1921, pela nossa terra, pelos nossos jovens,
que crescem e se destacam”, o Colégio fez bonito no Desfile de 7 de Setembro.
Sob o sol que fulgia, com uma representação de alunos, funcionários,
estagiários, professores, ex-alunos, membros da APPA e do Conselho Escolar, o
RUI mostrou o belo trabalho que desenvolve com seus alunos, desde o
acolhimento no início da vida escolar até a saída para as universidades e/ou
entrada no mercado de trabalho. Agradecemos o comprometimento da
Comissão de Desfile, que não mediu esforços para organizá-lo, e também o
envolvimento de todos os que participaram na avenida.
NOSSA SEMANA FARROUPILHA
A noite gauchesca de segunda-feira (16/09) foi impecavelmente organizada

pela Associação de Professores e Funcionários do Colégio. Mais uma vez, o
grupo foi recebido no Rancho da Família Neuls e participou de uma celebração
crioula, seguida de delicioso churrasco e música ao vivo.
Terça-feira (17/09), no pátio aberto do Colégio, ocorreu a tertúlia do Rui, com
a participação das turmas (do Pré-Kinder ao 3º EM) que trouxeram variados
números de dança, declamação e música. Ainda, a esse festival tradicionalista
somaram-se belas apresentações do CTG Rincão Serrano. E, como não poderia
faltar, muito chimarrão e linguicinha assada fizeram a alegria de nossas prendas
e peões. Guardamos no peito muito carinho à APF, à Comissão dos Festejos
Farroupilhas, ao Pastor Gilmar do Nascimento, à Família Neuls, ao CTG Rincão
Serrano e aos Familiares pelo envolvimento nas atividades, ajudando-nos,
assim, a cultivar tradições.
No dia 18/09, o Professor Marcelo e o Diretor Adilson estiverem no Galpão
Crioulo do Grupo Diário da Manhã representando o Colégio no momento Tertúlia
Livre, por meio de uma participação musical nativista.
35ª ATESE
O Grupo de Teatro do Ensino Médio participou da 35ª edição da ATESE, nos
dias 26 a 28 de setembro, no Colégio Sinodal Barão do Rio Branco em Cachoeira
do Sul. A ATESE é uma mostra de teatro da Rede Sinodal de Educação, para
alunos do Ensino Médio, de caráter não competitivo, que ocorre anualmente com
o objetivo de motivar o trabalho teatral, integrar jovens de diferentes escolas
através das artes cênicas e levá-los a refletir criticamente sobre os vários temas
abordados nas peças. O evento reuniu grande número de alunos das instituições
coirmãs dos municípios de Santa Rosa, Ijuí, Três Passos, Santa Cruz do Sul,
Novo Hamburgo, Panambi, Horizontina, Três de Maio, Carazinho e Cachoeira do
Sul. “Se eu fosse você” foi a peça apresentada pelos nossos alunos, uma
adaptação do filme brasileiro de 2006 - uma comédia romântica dirigida por
Daniel Filho e estrelada por Glória Pires e Tony Ramos.
SIMULADO ENEM
Nos dias 02 e 03/10, os alunos do 3º ano do Ensino Médio realizaram, no
Colégio, um simulado em preparação para o Enem. Essa prática vem ocorrendo
há quatro anos com o objetivo de levá-los a vivenciarem a forma de aplicação e o
tempo da prova, a fim de aliviar a ansiedade que esse processo seletivo lhes
causa. Ainda, os alunos têm a oportunidade de mostrar sua funcionalidade no
exercício das 180 questões objetivas e na escrita da redação.
No primeiro dia de prova, o Colégio ofereceu um almoço aos terceiranistas, do
qual participaram também alguns professores e equipe diretiva. Na
oportunidade, o Diretor Adilson elogiou os alunos pela participação nas aulas de
revisão (oferecidas pelo Colégio) e pela assiduidade e dedicação no simulado.
Desejamos que, a partir desse sério e efetivo trabalho de preparação para o
Enem, os alunos obtenham um bom resultado no processo seletivo oficial, que
será nos dias 26 e 27 de outubro.

07 a 11/10 – Programação especial da Semana da Criança (EI, EF e

EM)
10/10 – Viagem de Estudos a Bento Gonçalves e Teutônia (5º Ano)
12/10 – Dia da Criança – Feriado Nacional
14/10 – Feriado pelo Dia do Professor e Funcionário
15/10 – Dia do Professor e Funcionário
 16/10 - Viagem de estudos - Ijuí, Santo Ângelo e São Miguel das

Missões (4º Ano)
17/10 – Universitário por Um Dia, na ULBRA Carazinho (3ºs EM)
18/10 – Premiação aos vencedores da Olimpíada de Matemática, em

Panambi
21/10 - Reunião de divulgação do EM (pais e alunos da 8ª série)
24 e 25/10 – 5ª AMOVISE – Colégio Frederico Jorge Logemann –

Horizontina
26 e 27/10 – Enem
28 a 31/10 – Viagem de Estudos a Pelotas e Rio Grande (7ª série)
31/10 – Dia da Reforma
31/10 – Interação UPF, em Passo Fundo (2º EM)

Anos Iniciais e Educação Infantil
A Semana da Criança no Rui Barbosa está recheada de
atividades lúdicas e desafiadoras. O grupo de professores planejou
um momento para cada dia, a fim de que as crianças possam
vivenciar o espírito de cooperação e alegria. O objetivo dessa
semana é proporcionar diversão com imaginação, para isso
acontecerão cineminha, gincana cultural, dia da fantasia, teatro
de sombras, brincadeiras populares, lanche coletivo e, como
não poderia faltar, o Dia com a Madrinha e o Padrinho da turma.


Acompanhe as atividades na programação fixada na
agenda escolar e no site do Colégio.

Conjunto Instrumental
A cada encontro, ensaio, participação, o Conjunto Instrumental do
Colégio vem surpreendendo. A harmonia musical reflete na harmonia
do grupo, o que implica a excelente performance nas apresentações.
 Na tarde do domingo (22/09), nossos musicistas fizeram bonito
no “Concertos de Primavera” (FUCCAR), no Shopping Esplanada.
Por ocasião dessa apresentação, houve a participação da aluna
Gabriele Agne (1º EM), que encantou com sua voz, e uma música em
parceira com o Grupo Corda Percussiva.
 No dia 29/09, o Conjunto participou da gravação do DVD “Acorda
Brasil”, do Grupo Corda Percussiva, acompanhando o grupo na
música Berimbau, de Vinícius de Moraes.
 Domingo, dia 06/10, o Conjunto Instrumental apresentou-se,
pelo 2º ano consecutivo, na EXPOCARAZINHO. O grande público
que estava no Parque de Exposições pôde conferir o brilhantismo dos
nossos músicos, os quais foram ovacionados ao final da
apresentação.
ATENÇÃO ÀS PRÓXIMAS DATAS:
10/11 – Culto dos 92 anos – Aniversário do Colégio - 19h
24/11 – Encontro de Carros Antigos - 13h30min

5ª AMOVISE
Nos dias 24 e 25 de outubro, ocorrerá a 5ª AMOVISE, no Colégio Frederico
Jorge Logemann, em Horizontina. O curta-metragem “Eduardo e Mônica”,
melhor filme da 2ª Mostra de Curtas do Rui, representará o nosso Colégio.
PELA SEGURANÇA NO TRÂNSITO
No dia 04/10, a Diretora de Trânsito Janice Metz, do CFC Cará, desenvolveu
com o 2º e 3º ano do EM um projeto educativo relacionado ao trânsito, visando à
reflexão acerca da mobilidade urbana e das implicações advindas da condução
de veículos por menores e da combinação álcool e direção. Também, como
alguns alunos já estão próximos de fazer sua CNH (Carteira Nacional de
Habilitação), foram passadas informações relativas a esse processo. Essa foi
uma importante manhã de estudos, em que se desenvolveu de forma efetiva um
dos temas que atravessam o nosso projeto pedagógico.
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Durante o mês de setembro, cumprimos com muita dedicação e
determinação as nossas atividades e estivemos envolvidos em algumas
participações.
Conforme o calendário, participamos dos jogos do GURI BOM DE
BOLA. Apesar da garra de nossos atletas, fomos desclassificados na fase
semifinal - o que nos serve de incentivo para retomarmos os treinamentos
para o próximo ano!
Destacamos nossas participações no Campeonato ONASE de
FUTSAL, nas categorias Infantil e Infanto, em Horizontina, e também nas
categorias Pré-mirim e Mirim com os jogos realizados no ginásio de nosso
Colégio. Na categoria Pré-mirim, com seis escolas participantes, ficamos
em 4º lugar; na categoria Mirim, igualmente com seis escolas
participantes, nossa classificação foi o 3º lugar; na categoria Infanto, com
a participação de cinco escolas, conquistamos o 2º lugar; e na categoria
Infantil, com seis escolas participantes, nossa classificação foi nada mais
nada menos que CAMPEÃ!
PARABENIZAMOS os atletas por suas participações e
convidamos a retomarmos os treinamentos visando a nossas
próximas competições!

ASSEMBLEIA DA CÂMARA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
DA REDE SINODAL DE EDUCAÇÃO
No dia 24 de setembro, o Prof. Tiago Wirth e o Coord. César Augusto
Amende estiveram no Colégio Teutônia (Teutônia/RS) participando da 2ª
Assembleia anual da CEPRO. Na oportunidade, o Sr. Dorival Fleck
abordou tema de interesse da Rede Sinodal de Educação, sendo que este
será objeto de estudos e avaliações para possível implantação em nossos
educandários.

Literatura:
1. Calabar: o elogio da traição – Chico Buarque
2. Nove noites – Bernardo Carvalho
3. Primeiros socorros – Drauzio Varella
4. Use a cabeça SQL – Lynn Beighley
5. Cem melhores poemas brasileiros –Ítalo Marconi(org.)
Literatura infantil/infantojuvenil:
1. O caso do bolinho – Tatiana Belinky
2. Um sapo especial – Telma Guimarães Castro Andrade*
3. Com o rei na barriga – Regina Drummond*
4. Nerina a ovelha negra- Michele Iacocca*
5. O livro das palavras – Ricardo Azevedo*
*Livros recebidos de doação.

PARTICIPAÇÕES EM CURSOS






Com o tema: “A Docência e a criança de hoje: Construções
Teóricas Práticas”, aconteceu no dia 18 de setembro, na SETREM –
Três de Maio, o Encontro Regional de Equipes Pedagógicas que
contou com a participação das Coordenadoras Silvana Weiler e Evelin
Klein Dazzi e da Psicóloga Silvana Lima.
Muitas reflexões se deram a partir das palestras “Ser Professor no
Mundo Contemporâneo”, pelo Prof. Dr. Paulo Evaldo Fensterseifer –
UNIJUÍ, e “Encantadores de Crianças: Os Recursos de Ensino”,
pela Profª. Dra. Luciana Fachinni.
“O que é ser professor? É um ‘sendo’, é um ser no mundo, atravessado
pela historicidade com um saber mutável.” “Educação e mundo
humano se interpenetram.”
Nos dias 25 e 26 de setembro, as Professoras Joseane Gerling e
Raquel Leal participaram, em Passo Fundo, do XXVIII Encontro
Estadual das Comissões de Vestibular do RS e do XIX Encontro de
Redação do Vestibular do RS, promovidos pela UPF. Foram dois dias
de aprendizagem em que foram discutidos “O bom texto na redação de
vestibular” e “O perfil do Vestibulando”. Também foram analisadas
redações de vestibulares segundo as competências previstas para
esse gênero textual e socializadas as matrizes da UFRGS, UNISC,
UCS e PUCRS usadas na avaliação de textos, por representantes e
avaliadores das referidas universidades.
Em 13 e 14/09, as professoras Carine Leiria e Fernanda Anschau
participaram da 2ª etapa do Curso de Língua Portuguesa da Rede
Sinodal, no Colégio Sinodal - em São Leopoldo. Essa etapa teve como
foco a “produção de textos”. O compartilhamento de experiências e
práticas enriqueceu o encontro e agregou conhecimentos relativos ao
processo de escrita, os quais já estão perpassando as aulas.

Por que deixamos tudo
para a última hora?
“Ainda tenho prazo.” “Hoje não vai dar tempo.” “Posso fazer amanhã.”
Você costuma pensar e agir assim? Pessoas que procrastinam, ou seja,
deixam tudo para a última hora, usam esse vocabulário frequentemente.
Há quem diga que o Brasil é o país dos que deixam tudo para última
hora. Para o doutor em Sociologia da UFRGS e professor da Unisinos
José Luiz Bica de Mélo, essa tendência é um traço cultural e vai além do
comportamento ou da personalidade das pessoas. “Diferentemente dos
povos anglo-saxões, que têm o hábito de trabalhar muito com a agenda e
anotações, a nossa cultura é a da informalidade, da oralidade. E, na minha
opinião, isso é altamente positivo, a não ser quando a pessoa passa a não
cumprir as tarefas”, afirma.
Em recente pesquisa com 4.102 pessoas de 22 estados do Brasil, em
que se perguntava “O que as pessoas mais adiam no seu dia a dia”, o
resultado não surpreendeu o especialista: 97,4% afirmaram que deixam
para última hora alguma atividade de sua rotina. “Não há nada de errado
em fazer isso de vez em quando, o problema é se esse comportamento
começa a ficar crônico e passamos a adiar frequentemente coisas que
não podem ser adiadas. Há pessoas que adiam viver com qualidade,
adiam sua saúde, seus relacionamentos, seus sonhos, suas ideias”,
constata. Muitos alegam a procrastinação à falta de tempo, cérebro não
treinado, medos, falta de relevância, autossabotagem e preguiça”, diz
Christian Barbosa, especialista em produtividade e autor de cinco livros na
área.
Mas, como vencer a procrastinação? Christian sugere algumas
estratégias:
 Classifique as atividades do dia em três esferas: importante, coisas
que trazem resultados, mas que têm tempo para serem feitas;
urgente, todas as atividades que chegam em cima da hora ou em
que o tempo está curto para serem executadas; e circunstancial,
tarefas desnecessárias e que não trazem resultados.
 Descubra os fatores positivos e negativos: escreva o que pode
acontecer de positivo e o que pode acontecer de negativo da
execução ou não da tarefa. Esse exercício trabalha o lado
emocional e racional do cérebro; em um dos dois você vai se motivar
para fazer.
 Comece fazendo pequenas atividades, de rápida conclusão. É o
aquecimento dos motores.
 Se sua Energia Pessoal estiver prejudicada, você fica indisposto,
seu cérebro não tem
energia necessária
para pensar do jeito
que deveria.
Há ainda as formas
mais tradicionais de
organização, como o uso
da agenda. “Na hora em
que sentir vontade de
procrastinar, é importante
avaliar as consequências
negativas que poderão
ocorrer e lembrar que, ao
cumprir uma tarefa no
tempo determinado,
haverá a sensação de
satisfação e tranquilidade”,
aconselha a psicóloga
clínica especialista em
neuropsicologia Leslie P.
Holmer.

ANDRADE, Manoela. Por que deixamos tudo
para a última hora?. Educação em Revista,
Porto Alegre, nº 97, p. 12-13, abr/maio 2013
[adaptado].

AGENDA DA DIREÇÃO
25/10 – Reunião de Diretores da Região Missões em Horizontina no
CFJL/FAHOR.
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